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         Nieuwsbrief augustus 2021 
 
De competitiegegevens zijn verwerkt in Biljartpoint en de competitie kan beginnen. 
Tijdens de vergadering kwamen er enkele dingen naar voren die de moeite waard zijn om nog eens te 
vermelden. 
Als nieuwe secretaris is Peter Bogers benoemd op deze vergadering. Peter komt uit Vorden en is actief 
lid van biljartvereniging de Tapperij uit de Keijenborg. E-mailadres is w.bogers11@gmail.com  
 
Het komt geregeld voor dat een speler de aanvangstijd van de wedstrijden niet kan halen en dus later 
aanwezig kan zijn. Is op zich geen probleem, maar hier moet dan van te voren wel kortgesloten te 
worden met de tegenstander. 
Het kan maar zo zijn dat bij het andere team toevallig ook één persoon met andere “noodzakelijke” 
verplichtingen heeft. Bij het niet kunnen spelen is degene die verzaakt verantwoordelijk en zal als 
verliespartij worden aangemerkt. Zie hiervoor:  

 Reglementen KNBB | KNBB Doetinchem en 
 Reglementen aanvulling district | KNBB Doetinchem 

Om het rooster in uw telefoonagenda te kunnen zetten kun je hiervoor 
heel gemakkelijk gebruik maken van de volgende mogelijkheid in Biljartpoint. 

 Ga naar Biljartpoint en selecteer de poule waarin uw team speelt 
 Klik dan op uw team en je ziet uw team  
 Scrol naar beneden en u ziet Programma en uitslagen  
 Achter de datum ziet een vierkante afbeelding, klik hierop 
 Maak keuze uit het menu en na klikken staat het in uw agenda 

Een tip aangedragen op de vergadering is dat bij het driebanden dat veel zonder arbiter spelen de 
gemaakte caramboles hardop te tellen door de speler en dat bij het doorgeven van het aantal 
caramboles de schrijver ook even het aantal caramboles hardop te laten herhalen.  
 
Voor de PK zijn de opgavemogelijkheden reeds in volle gang, maar hier is echter een probleempje dat 
Biljartprof niet daadwerkelijk gereed is door de ellende die AVG veroorzaakt. Het programma zal 
 geheel aangepast moeten worden om de “Privacy” te kunnen waarborgen.  
Om de wedstrijden toch soepel en adequaat  te kunnen verwerken kunnen de verenigingen die een PK 
finale of PK voorronde organiseren gebruik maken van het programma  PK special,  
 klik hier om het programma te kunnen downloadenl (link staat ook op de site in map downloads) 
Deze kan ook gebruikt worden voor zowel de voorronden als de finales. 

Klik hier voor de roosters Roosters 2021 - 2022 | KNBB Doetinchem        
 

Tot slot allemaal een fantastisch seizoen toegewenst 


